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Talent skal dyrkes
Akademiet for Talentfulde Unge Øst (ATU Øst) tilbyder et bredt 2-årigt
diplomprogram til de dygtigste elever i gymnasiet. Her sikrer vi, at de
mest talentfulde unge får hjælp til at udnytte deres fulde potentiale
sammen med andre, der er drevet af en stærk faglig interesse.

Programmet indeholder
Naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske
oplæg, teorier, modeller og cases på
højt niveau
Hjælp til studie- og karriereafklaring
via besøg på universiteter, organisationer og virksomheder
Konkrete studieværktøjer som
projektledelse, præsentationsteknik,
skriftlig formidling og akademisk
opgaveskrivning.

Personlig udvikling i et stimulerende
og udfordrende fagligt og socialt
fællesskab med andre unge talenter.
Fokus på motivation, mål, samarbejde og feedback.
Forelæsninger, oplæg og workshops
med førende forskere, opinionsledere, virksomheder og andre eksperter
indenfor et bredt fagligt felt.

Få adgang til den seneste viden om talentudvikling via nyhedsbreve,
internationale konferencer, årlige talentdage og diplomoverrækkelser.

ATUs talentprogram
Undervisningen foregår efter skole
og i weekender sammen med hundredvis af videbegærlige og skarpe
unge hjerner og hjerter. I alt 100 obligatoriske timer inkl. en camp, samt
mulighed for at vælge en lang række
enkeltstående oplæg. Hvert seme-

Humaniora

Samfundsvidenskab

Motivation
Samarbejde
Mentorer
Mindset
Mål

Fagligt tema Studieteknik
Naturvidenskab

Talent

ster består af ét modul, hvor vi stiller
skarpt på talentudvikling, et større
videnskabeligt modul, der fokuserer
på faglige temaer samt et modul med
studieværktøjer. Der vælges mellem
forskellige forløb, der sikrer bredden i
programmet.

Valgfrit program

Formidling
Opgaveskrivning
Præsentationsteknik
Argumentation
Mindmapping

”ATU fungerede som et godt
supplement til min daglige skolegang,
fordi Akademiet gav mig mulighed for
at udvide min horisont og få adgang
til viden, som lå udenfor gymnasiets
normale pensum”
Andreas Geest (19), ATU.

ATU Øst tilbyder fire programmer
ATU programmet - til gymnasieelever
Junior Talent - til 8. og 9. klasse
Yngre Talenter - til 6. og 7. klasse
Erhvervstalenter - til erhvervsskoleelever

ATU er medlem af ECHA – et europæisk netværk, der har fokus på at
sætte en stærkere agenda for talentudvikling i Europa.
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